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VIOLETTA: Violetta (Birgitte Christensen) er et midtpunkt både i
denne storslåtte scenen og hele «La Traviata».

BEUNDRES: Violetta beundres      

Det er i år 200 år siden Giuseppe
Verdi ble født, og samarbeidet
mellom Den Norske Opera & Bal-
lett og Nordnorsk Opera og Sym-
foniorkester, hvor nasjonal-
operaen blant anna bidrar med
noen av landets flotteste opera-
sangere, regi, kostymer og sceno-
grafi, har resultert i at oppsetninga
av «La Traviata» er blitt ei jubi-
leumsmarkering den gamle mester
verdig.

Denne Verdi-operaen er en av
tidenes største operasuksesser.
Den har engasjert og berørt publi-
kum i 160 år. «La Traviata» er en
opera i tre akter om kurtisanen Vi-
oletta som tross motstridende fø-
lelser faller for den unge og
lidenskapelige adelsmannen Al-
fredo Germont. De flytter vekk fra
Paris – til et nytt liv i landlige om-
givelser. Idyllen tar brått slutt når
Violetta en dag får besøk av Gior-
gio, Alfredos far, og hennes fortid
innhenter henne.

Krevende
«La Traviata» er en opera som stil-
ler store krav til de tre hovedperso-
nene, og de leverer på høyt nivå
både i forhold til sangen og det
skuespillet.

Birgitte Christensen som Vio-
letta imponerer med stort spenn i
sitt sanglige uttrykk hvor både
temperament, virtuositet og ikke
minst det lyriske i 3. akt gjør at hun
gir oss en strålende tolkning av Vi-
oletta.

Også Marius Roth Christensens
lette og lyse tenor kler Alfredo-
skikkelsen godt. Han skaper med
sin stemme en troverdig skikkelse,
selv om han i sin framtoning kan-

skje ble litt for forsiktig.
Barytonen Yngve André Søl-

berg har hatt mange store roller
ved Nasjonaloperaen de senere
årene, og slik han løste sin rolle
som Germont i «La Traviata»,
skjønner man lett hvorfor. Hans
praktfulle tenor og tyngden i den
sceniske framtoning er strålende.
Dette er også vesentlig for at duet-
ten mellom Germont og Violetta i
første del av andre akt for meg blir
et høydepunkt i forestillinga med
stor innlevelseskraft både i musik-
ken og historien fra begge de in-
volverte.

Helhet
Det skal imidlertid mer till enn tre
gode hovedroller for å gjøre ei fore-
stilling. Sunniva Bodin skaper
gjennom sin enkle, stramme og ef-
fektive scenografi og friske kosty-
mer ei flott ramme for
forestillinga. Korsatsene har kraft
og presisjon. All ære til kormester
Ursa Lah og korsangerne fra Vo-
kalArt i Bodø og Musikkonserva-
toriet i Tromsø. Også flere av
sangerne i de mindre rollene over-
beviser. Ikke minst gjelder dette
Angelica Voje som gjør sin Flora-
rolle både frekt og bestemt.

Også orkesteret leverer godt i en
opera som også gir bra rom for det
instrumentale. Det er god kommu-
nikasjon mellom orkestergrav og
scene. Litt synd at den trange or-
kestergrava i Kulturhuset ikke gir
de aller beste vilkår for musikken.

OPERA
Den Norske Opera & Ballett og Nordnorsk Opera og 
Symfoniorkester:

En stor «La Tra
«LA TRAVIATA»
� Musikk: Giuseppe Verdi
(1813-1901)
� Libretto: Francesco Maria
Piave
� Norsk tekst: Maria af Klinte-
berg Herresthal
� Dirigent: Rune Bergmann
� Regi: Hilde Andersen
� Scenografi/kostyme: Sunniva
Bodvin
� Lysdesign: Ingrid Tønder
SOLISTER:
� Violetta Valery: Birgitte Chris-
tensen
�Alfredo: Marius Roth Christen-
sen
�Germont: Yngve Søberg
� Flora: Angelica Voje
� Annina: Siri Schmidt Lind-

gaard
�Gastone: Li Wei
� Barone Douphol: Aleksander
Nohr
� Marchese d»Obigny: Nils Erik
Steinsbø
� Doktor Grenvil: Per Andreas
Tønder
� Giuseppe servo di Violetta:
Espen Solsbak
� Commissario: Leif Jone Øl-
berg
KOR: 
� Sangere fra VocalART og Mu-
sikkonservatoriet i Tromsø
� Kormester: Ursa Lah
� Repetitør: Sergej Osadchuk
� Kulturhuset, Hovedscenen, i
går kveld
� Publikum: Fullt hus

«La Traviata» i Kulturhuset er blitt ei stor
og godt gjennomført operaforestilling.

HELGE MATLAND
helge@itromso.no • 909 53 330

ANMELDER:

ALFREDO: Alfredo (Marius Roth Christensen) ankommer festen i Violettas hus som blir starten på       

Se flere bilder på
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Dukketeater for voksne
RÅDSTUA TEATERHUShar også denne uka et
spennende gjestespill. Det er forestillingen
«Saga» (bildet) av det prisbelønte dukketeater-
kompaniet Wakka Wakka fra New York og Fi-
gurteatret i Nordland som spilles i kveld.
«Saga» er politisk og samfunnskritisk dukke-

teater for voksne, fremført på sedvanlig svarthu-
moristisk og virtuost vis av det prisbelønte
dukketeaterkompaniet fra New York. Forestil-

lingen er basert på en sann historie fra Island om
bankkrise og grådighet.
Gunnar Oddmundssons liv ligger i ruiner.

Han drømte om suksess og hadde store planer
for fremtiden, men så kollapset den islandske
økonomien og satte verdensrekord i nasjonal
bankkonkurs. Nå drømmer han kun om rettfer-
dighet. Når familien forlater ham og banken tar
huset og bilen, vekkes ættens helter til live.

Blodhevnen rår! The battle against «the system»
has begun…
«Saga» har etter premièren blitt spilt i fem uker

på Broadway hvor forestillingen er blitt hylla av
media og nominert til flere teaterpriser. Nå er
den på turné i Nord-Norge.
Forestillingen er på engelsk og passer best for

ungdom og voksne.
helge.matland@itromso.no

Nesbø og produksjonsselskapet
Yellow Bird har i fire år samar-
beidet med NRK om den svært
påkostede tv-serien. Nå har
imidlertid NRK trukket seg ut
av prosjektet, skriver Dagens
Næringsliv i dag.
Årsaken skal være uenighet

rundt fremdriften og Jo Nesbøs
tilstedeværelse, som rikskana-
len mener er for liten.
– Vi hadde ulike meninger om

hvordan serien skulle utformes,
hvem som skulle være med og
hvor mye Jo Nesbø skulle være
med. Det var en original idé av
Jo Nesbø, men det var ikke me-
ningen at han skulle skrive hele
serien, sier en av seriens produ-
senter, Marianne Gray i Yellow
Bird, til avisen.

TV2 overtar
Planen var at opptakene til det
svært påkostede TV-dramaet
skulle starte i høst. Nå blir «Ok-
kupert» i stedet etter alt å
dømme overtatt av TV2.
Tromsøregissør Erik Skjold-

bjærg har ansvaret som kon-
septbærende regissør for
«Okkupert». Ifølge Dagens Næ-
ringsliv skal han selv regissere
to av seriens episoder, deriblant
kanskje første episode.
Skjoldbjærg har de siste årene

hatt flere spillefilmsuksesser,
senest årets film «Pionér», om
de første dypvannsdykkerne i
Nordsjøen.
Handlingen i «Okkupert» ut-

spiller seg i Norge i nær fremtid.
Landet er okkupert av Russland,
som har overtatt landets olje-
ressurser. Serien vil forsøke å
belyse hva som skjer i et land og
et folk når det okkuperes.

Blant tidenes dyreste
Ifølge Norsk Filminstitutt, som
har gitt 9,7 millioner kroner i
produksjonstilskudd til tv-seri-
edramaet, oppsto ideen til seri-
en i 2008. De første episodene
ble skrevet av Jo Nesbø, men
siden har flere forfattere bidratt
gjennom etableringen et såkalt
skriver etter amerikansk modell
– blant annet Karianne Lund,
Jan Trygve Røyneland og ho-
vedforfatteren Harald Rosen-
løw Eeg.
Budsjettet for «Okkupert» er

80 millioner kroner. Til
sammenligning kostet «Halv-
broren» – en av de dyreste nor-
ske seriene gjennom tidene – 67
millioner kroner å produsere.

trond.haakensen@itromso.no

Skal regissere
Nesbø-serie

Tromsøregissøren Erik Skjoldbjærg skal
regissere suksessforfatter Jo Nesbøs
storstilte tv-drama «Okkupert». 

REGISSERER: Erik Skjoldbjærg regisserer Jo Nesbøs 
«Okkupert». Foto: Ronald Johansen

Vi hadde
ulike 

meninger om
hvordan serien
skulle utformes,
hvem som skulle
være med og
hvor mye Jo
Nesbø skulle
være med.

Marianne Gray 
i Yellow Bird

MØTET: Alfredo (Marius Roth Christensen) og Violetta (Birgitte
Christensen) møtes på festen. Mellom dem Flora (Angelica Voje).

BEUNDRES: Violetta beundres    av sine gjester.

En stor «La Traviata»

ALFREDO: Alfredo (Marius Roth Christensen) ankommer festen i Violettas hus som blir starten på forholdet mellom dem. Alle foto: Marius Fiskum


